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REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA1 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania z usługi "Konto 

użytkownika o nazwie: Moje GDD", która jest udostępniana za pośrednictwem domeny 

www.gdyniadesigndays.eu. 

 

§1 DEFINICJE 

1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 

2. Regulaminach danych usług – korzystania z funkcjonalności w ramach utworzonego konta „ Moje 

GDD” na stronie internetowej www.gdyniadesigndays.eu  

3. Strona internetowa: www.gdyniadesigndays.eu - oznacza stronę internetową i inne narzędzia 

internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Pomorskiego Parku 

Naukowo - Technologicznego Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni  al. Zwycięstwa 

96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 213 83 02.  

4. Konto Użytkownika: Moje GDD - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, 

zawierający zbiór usług i funkcjonalności dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się 

i po zalogowaniu na stronie www.gdyniadesigndays.eu oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika 

związanych z działaniem usług wymagających zalogowania. 

5. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika przez niego ustalone, składające się z ciągu 

znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto 

Użytkownika na  www.gdyniadesigndays.eu Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej 

Użytkownika. 

6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika 

podczas zakładania konta na www.gdyniadesigndays.eu wykorzystywanych w celu zabezpieczenia 

dostępu do Konta użytkowania na www.gdyniadesigndays.eu. 

7. Założenie konta – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w niniejszym 

Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności 

www.gdyniadesigndays.eu. 

8. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub  jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną 

posiadająca zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową. 

9. PPNT – oznacza właściciela domeny www.gdyniadesigndays.eu, którym jest  Pomorski Park 

Naukowo - Technologiczny Gdynia Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 

81-451 Gdynia, NIP 586 213 83 02, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50 za pośrednictwem 

domeny www.gdyniadesigndays.eu. 

10. Profil - zbiór danych, informacji i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego 

Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika w procesie 

zakładania Konta Użytkownika lub w trakcie korzystania z niego. 

11. Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w Profilach. Dane te są gromadzone 

i przetwarzane za zgodą Użytkownika przez Administratora w sposób uporządkowany w systemie 

informatycznym. 

 

 

 
1 Przed założeniem Konta Użytkownika należy uważnie przeczytać Regulamin. Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że 

zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia. 
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§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wszelkie prawa do  www.gdyniadesigndays.eu w tym majątkowe prawa autorskie, prawa 
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony 
Internetowej www.gdyniadesigndays.eu,  a także do wzorców, formularzy, logotypów należą 
do  PPNT, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny 
z Regulaminem. 

2. www.gdyniadesigndays.eu jest udostępniana przez PPNT za pośrednictwem sieci Internet 
i Strony WWW www.gdyniadesigndays.eu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz 
informatycznego. 

3. PPNT  zastrzega sobie prawo do umieszczania na www.gdyniadesigndays.eu treści reklamowych 
dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. 

4. Zabronione jest wykorzystywanie www.gdyniadesigndays.eu przez Użytkowników lub osoby 
trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej. 
 
 

§3 KORZYSTANIE Z  www.gdyniadesigndays.eu 

1. Korzystanie z  www.gdyniadesigndays.eu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie 
wskazanym w Regulaminie. 

2. Korzystanie z  www.gdyniadesigndays.eu jest możliwe za pomocą dowolnych  przeglądarek 
stron internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony 
www.gdyniadesigndays.eu to przeglądarka internetowa Internet  z włączoną obsługą języka 
Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. 

3. W celu założenia Konta Użytkownika na www.gdyniadesigndays.eu, konieczne jest posiadanie 
przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

4. Użytkownik korzystający  z www.gdyniadesigndays.eu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek 
ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania www.gdyniadesigndays.eu. 

5. PPNT oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą 
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników 
przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, 
które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy 
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet oraz dbać o bezpieczeństwo 
i poufność używanych danych logowania. PPNT  sugeruje dokonywania systematycznej zmiany 
posiadanych haseł. PPNT nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w 
jakiejkolwiek formie Hasła. 

6. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności Hasła. 
W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu 
osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie PPNT, 
z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. 

7. PPNT tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem 
lub rozpowszechnianiem treści zawartych na www.gdyniadesigndays.eu. W przypadku 
zastosowania przez PPNT powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać 
od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń 
lub rozwiązań. 

8. W żadnym wypadku Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych 
do Konta Użytkownika innego Użytkownika. 

9. Za sposób korzystania z Konta Użytkownika przez Użytkownika odpowiedzialny jest Użytkownik. 
 
 

§4 ZAŁOŻENIE KONTA 
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1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest założyć konto. 
2. Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest przeprowadzenie przez Użytkownika w całości 

procedury jego rejestracji. 
3. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna i nieodpłatna. 
4.  Użytkownik może założyć wyłącznie jedno Konto Użytkownika. 
5. W ramach nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Użytkownika, Użytkownik ma możliwość: 

a. dostępu do Profilu, którym może zarządzać samodzielnie oraz do innych usług 
udostępnionych na www.gdyniadesigndays.eu, chyba, że Regulamin danej usługi stanowi 
inaczej (usługi świadczone na www.gdyniadesigndays.eu, do których Użytkownik uzyskuje 
dostęp po założeniu Konta Użytkownika, opisane zostały w Regulaminach danego 
wydarzenia; w   przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem a 
innymi regulaminami usług pierwszeństwo, w odniesieniu do kwestii związanych z daną 
usługą, mają ustalenia zawarte w Regulaminach danych usług; Regulaminy te są dostępne na 
podstronach internetowych funkcjonujących w związku z daną usługą); 

b. możliwość zakupu biletów na wydarzenia płatne;  
c. dostępu do zapisów na wydarzenia bezpłatne; 
d. możliwość tworzenia spersonalizowanego kalendarza wydarzeń GDD ( dodawanie wydarzeń 

do ulubionych); 
e. dostępu do wydarzeń online zarówno płatnych jak i bezpłatnych.  

6. Rejestracja Konta Użytkownika możliwa jest wyłącznie przez zarejestrowanie posiadanego 
adresu e-mail oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjnych przesłany na wskazany 
w procesie rejestracji przez Użytkownika adres e-mail, że podany podczas rejestracji adres e-
mail należy do Użytkownika. 

7. W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta udostępniony 
przez PPNT  na stronie www.gdyniadesigndays.eu i przesłać wypełniony formularz drogą 
elektroniczną do PPNT poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu 
Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Użytkownik ustala indywidualne Hasło. 

8. Użytkownik wpisuje w formularz następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, 
miasto, hasło. Dane te są niezbędne do założenia konta i korzystania z pełnej funkcjonalności 
www.gdyniadesigndays.eu. 

9. Założenie konta następuje z zachowaniem poniższych zasad: 
a. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba że pole jest oznaczone 

jako opcjonalne; 
b. Informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być 

zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość 
informacji wpisanych do formularza; 

c. W celu dokonania rejestracji Konta Użytkownika wymagane jest zapoznanie się 
i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez 
Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas 
rejestracji. 

d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest konieczne do założenia Konta 
Użytkownika. 

10. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie drogą 
elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie Założenia 
konta przez PPNT z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Użytkownika.  

11. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na www.gdyniadesigndays.eu, które jest 
zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o usługę 
prowadzenia Konta Użytkownika zaś  Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta 
Użytkownika i usług  udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.  

12. W celu realizacji wybranych usług przez Użytkownika   dostępnych w ramach 
www.gdyniadesigndays.eu niektóre dane osobowe mogą być zbierane od Użytkownika już 
po założeniu Konta Użytkownika w celu realizacji konkretnej usługi. Przekazanie dodatkowych 
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danych jest dobrowolne, a informacje o celu ich przetwarzania i Administratorze danych 
osobowych każdorazowo są prezentowane w widocznym miejscu. 

 
 

§5 ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚCI 

1. W celu złożenia zamówienia należy: 

a. Dokonać rejestracji na stronie www.gdyniadesigndays.eu (utworzenie konta „Moje GDD”); 
b. zalogować ́się ̨do swojego konta „Moje GDD” 
c. wybrać wydarzenia będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do 

koszyka”  
d. wypełnić formularz podając dane: imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, adres firmy, NIP (jeżeli 

Klientowi ma zostać ́wystawiona faktura VAT); 
e. zaznaczyć chęć otrzymania faktury VAT lub rachunku.  
f. wybrać ́formę ̨płatności tj. szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl). Prosimy pamiętać, że 

akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii 
Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Użytkownik. 

g. kliknąć ́przycisk „Zapłać”. 
2. Użytkownik po złożeniu zamówienia może otrzymać fakturę (po wcześniejszym wyrażeniu chęci jej 

otrzymania) w formie elektronicznej Faktury wysyłane będą ̨na adres e-mail wskazany w koncie Klienta.  
3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika  

zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez PPNT zamówienia złożonego przez Użytkownika. 
Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana 
zostanie wiadomość ́elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie 
przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem PPNT o przyjęciu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Użytkownikiem  a PPNT  do zawarcia umowy dotyczącej tego 
zamówienia.  

4. Umowa zawarta pomiędzy PPNT a Użytkownikiem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter 
terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.  

5. Użytkownik po dokonaniu zakupu nie posiada możliwości zwrotu zakupionych biletów na wydarzenia. 
Przysługuje mu możliwość przekazania dostępu do zakupionych wydarzeń innemu Użytkownikowi 
posiadającemu konto „Moje GDD” na stronie www.gdyniadesigndays.eu. Przekazanie dostępów może 
nastąpić drogą mailową. Administrator musi zostać o tym poinformowany.  

 

§6 REKLAMACJE 

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych 
przez  PPNT. 

2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny 
info@centrumdesignu.gdynia. 

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego 
problemu.  

4. PPNT  niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni, rozpatruje reklamację i 
udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji. 

5. PPNT  zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w §5 ust. 4 w przypadku, gdy 
rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn 
niezależnych od PPNT  (awaria sprzętu, sieci internetowej, itp.). PPNT ponadto zastrzega, że 
rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas 
udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

6. Zainteresowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą 
elektroniczną, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji przez PPNT. 
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§7 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych dobrowolnie  w ramach 
Zakładania Konta jest Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia (dalej 
„Administrator”), Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 
Gdynia, NIP 586 213 83 02, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: iod@ppnt.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji konta za pośrednictwem 
strony internetowej www.gdyniadesigndays.eu Administratora, wykonywania obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze, także celem dochodzenia/obrony roszczeń w tym 
jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę – wysyłki Newslettera i przetwarzania wizerunku. (art. 6 
ust.1  a ,b, c RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą co do zasady przez czas realizowania 
zamówienia, do  czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 
względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych 
jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony 
w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim 
będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie 
usuwane lub anonimizowane. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być  uprawnione osoby, organy  publiczne, 
podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa (w tym w zakresie informacji publicznej) 
lub osoby, podmioty  współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów i 
porozumień (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane oraz podmioty świadczące 
usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych) przy wykonywaniu 
czynności związanych z działalnością statutową Administratora.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
lub do organizacji międzynarodowej. 

7. Administrator nie  podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania 
w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

8. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak, że niepodanie danych wymaganych 
przy założeniu Konta Użytkownika,  uniemożliwia założenia Konta Użytkownika. 

9. W celu realizacji wybranych usług przez Użytkownika   dostępnych w ramach 
www.gdyniadesigndays.eu niektóre dane osobowe mogą być zbierane od Użytkownika już 
po założeniu Konta Użytkownika w celu realizacji konkretnej usługi. Przekazanie dodatkowych 
danych jest dobrowolne, a informacje o celu ich przetwarzania i Administratorze danych 
osobowych każdorazowo są prezentowane w widocznym miejscu.  

10. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu 
do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 
danych, cofnięcia zgody (bez wpływu na przetwarzania przed terminem cofnięcia) i sprzeciwu 
wobec przetwarzania. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie 
przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan 
stroną, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora  obowiązku 
prawnego.  Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Powyższe żądania można przesłać na adresy 
wskazane w ust. 1 i 2. 

11. PPNT zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych w szczególności w przypadku 
usunięcia Konta Użytkownika. 
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12. PPNT może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli zachowanie danych osobowych jest 
niezbędne do ustalenia/wyjaśnienia odpowiedzialności Użytkownika. 

13. Szczegóły dotyczące mechanizmu plików „cookies” Patrz Polityka Prywatności. 
 

 

§8 ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie 
i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed 
rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 

2. PPNT wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie 
do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez 
Użytkownika podczas Zakładania konta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie 
okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. 

3. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie 
do  PPNT  stosownego oświadczenia woli na adres info@centrumdesignu.gdynia. Konto zostanie 
usunięte ,a użytkownik poinformowany o tym na adres e-mail z którego zgłoszona została chęć 
usunięcia konta.  

4. Rozwiązanie umowy, na wniosek Użytkownika następuje co do zasady w ciągu 24h, jednak nie 
później niż po upływie 30 (trzydziestu) dni, jeżeli wystąpią techniczne problemy z usunięciem 
konta. 

5. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie utratą dostępu do usług, które wymagają logowania. 
6. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów PPNT ma prawo do skasowania Konta 

Użytkownika po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na adres e-mail podany przy rejestracji 
Konta Użytkownika. 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU 

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.gdyniadesigndays.eu. 
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie 

na nośniku lub pobranie, w każdej chwili, ze Strony www.gdyniadesigndays.eu. 
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie 

poinformowany przez umieszczenie przez PPNT na stronie 
www.gdyniadesigndays.eu  wiadomości o zmianie Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto 
Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez PPNT  poprzez przesłanie na adres poczty 
elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu zakładania konta, informacji zawierającej nowy 
Regulamin. 

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż 
na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. 
W przypadku  gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści 
Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie PPNT w ciągu 14 (czternaście) dni od daty 
poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie 
z postanowieniami §9. 

5. Jeśli w niniejszym Regulaminie lub regulaminach danych usług nie ustalono inaczej, Administrator 
będzie komunikować się z Użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewnia, że adres e-mail 
podany przez niego podczas rejestracji jest regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości 
otrzymywanych przez PPNT. 

6. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować 
na adres: info@centrumdesignu.gdynia. 

7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania 
sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych 
na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
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8. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów na gruncie zawartej Umowy będzie sąd właściwy ze 
względu na siedzibę PPNT. 

9. Regulamin obowiązujący do dnia 01.06.2021 dostępny jest pod linkiem.  
 

https://drive.google.com/a/platformazakupowa.pl/file/d/1ZK5Jg_eWiBJKY6PMvyoncMOaL05YpVm7/view?usp=sharing

